
...  کَ کٌن تایة شوا ترای اکٌکار اضاتیذ تیشگْییِای لطوت در( ّیذیا -اک) ػٌْاى تا را( اکٌکار) کتاتِای از یکی هي کَ تْد لرار

 زادٍ اهریکا در کَ تثردازم کرد هؼرفی اشکارا دًیا تَ را اکٌکار کَ کطی هؼرفی تَ تایذ لثال اها.تگیرد لرار تْجَ هْرد اهیذّارم

تْییچل  تال) ًام تا تْد شذٍ  (paul twitchell).....  تَ اکٌکار فرضای ّطالت ضخت اهْزشِای کردى طی از تص اّ

 را اى کَ کرد تیذا هاهْریت ّ(هاُاًتا)شذ اکٌکار اضتاد) 1691)ضال در ّ شذ ًائل اکٌکار اضتادی همام تَ( رتازارتارز)اضتادی

 تَ  ًْجْاى یک ُواًٌذ اها دارد ضي ضال( 054) از تیش(تارز رتازاز)اّ اضتاد کَ اضت رکر تَ الزم.تذُذ ًشاى دًیا تَ اشکارا

 ایي کلیَ کَ تْدٍ( تثریسی شوص) ّ(ضاگاتی یائْتل)شذٍ ًائل اکٌکار فراگیری تَ اًٌاى هذضر در کَ اّ اضاتیذ دیگر ّ هیرضذ ًظر

هیثاشٌذ ُا( چال)اکٌکار شاگرداى تَ تذریص هشغْل درّى ػالن در ًیس اکٌْى ُن ًیس افراد .... 

 در(هاُاًتا)اکٌکار اضتاد(تثریس شوص) اًکَ از ّیص تْدٍ تثریس شوص اضتاد ًیس(ضاگاتی یائْتل) کَ کٌن ػرض تایذ هثال طْر تَ

 کَ شذٍ گفتَ صرادت تَ ًیس اکٌکار کتاب چٌذیي در ُوچٌیي ّ... هیشْد رّهی الذیي جالل هًْاال اضتاد اًّیس هیشْد خْد زهاى

 اّراى ًام از ًفر دّ اضتاد( ضاگاتی یائْتل) ایراى در دذالل تص.. تْدٍ( ضاگاتی یائْتل)شاگرد ًیس(فردّضی)ایراًی اّازٍ تر شاػر

تْدٍ ایراى ..... 

 تشریت ایٌذٍ هْرد در ییشگْییِای داّی ًیس کتاب ایي از یخشی کَ( 1739)رضیذٍ چاب تَ ًیس ایراى در کَ(ّیذیا اک) کتاب اها

هیثردازین اى تَ اداهَ در کَ ُطت  .... 

 

 ػلت تَ اهریکا ّ غرتی ضْادل ّتواهی اًجلص لْش شِر شذى غرق...ضْخت خْاُذ هِیة ئطْفاًِای اتش اثر در جِاى اتي

را اى ضاکٌاى ّتیشتر اهذٍ زهیي تَ کَ هاٍ اًگیس ّدشت طاػْى ُّوچٌیي ّزلسلَ اب ُجْم   

 هلتِای ضیاضی چِرُِای ترّر..جذیذ کُِْای ضلطلَ ّتشکیل هرگسی ارّتای  دشتِای شذى رّ زیرّ..کرد خْاُذ ًاتْد

ضْم جِاًی جٌگ ّلْع..هختلف . 

 

 اللین یا( لْک دْکیکات) تَ هیشْد یافت( ضْگواد کی شریِت) تیشگگْییِای از هجلذی اى در کَ جِاًِایی از یکی اها ّ

 اضتاد ّ شذٍ اداطَ کٌٌذٍ خیرٍ تاًْری(  الْک) هؼثذ درّى جِاى ایي در همذش لْح.اضت هْضٍْ( خذاشٌاضی هردلَ اغاز)دمیمت

 در کَ تشریت ّتذّی ًخطتیي دّرُِای طی در اّ.هیثاشذ هجلذ اى هاهْر دك اضاتیذ تریي تایَ تلٌذ از یکی(کادهْى) ًام تَ دمی

هیکردٍ زًذگی ضیارٍ ایي دررّی هیثاشذ خاکی ضیارٍ ایي رّی در تشری طفْلثت دّراى توذى ّالغ . 

 

 ایي.شکطت خْاُذ گطتردٍ ضطخ در هِیثی ّزلسلَ اتشفشاى. اهریکا غرتی ضادل رفتي فرّ از تص ضال تٌجاٍ یکصذّ دذّد

 تیشتر تلکَ شذ خْاُذ کلیَ درُن را دًیا هْجْد خشگیِای هتذذٍ ایالت ًام تَ ضرزهیٌی ًاتْدی تاػث ًِتٌِا اتشفشاًی اًمالب

 زیر از جذیذی ّلارُِای کردٍ تغییر زهیي خشگیِای کلیَ جغرافیای ًمشَ.کْتیذ خْاُذ درُن ُن را زهیي کًٌْی ّهوالک هلتِا

 لذیوی اتالًتیص لارٍ ُواى تلکَ تْد ًخْاُذ جذیذ لارٍ ایي الثتَ تْد خْاُذ جذیذ توذى هِذ کَ اّرد خْاٌُذ ضر تیرّى تَ دریا

تْد خْاُذ ... 

 ُّوچٌیي..گردیذ خْاٌُذ زدّدٍ زهیي ضطخ از ًفر ّهیلیًِْا گرفت خْاُذ لرار هاٍ طاػْى ُجْم هْرد زهیي فاصلَ ایي در

 ضتوگر ضلطاى درتارٍ ُّوچٌیي.گردیذ خْاُذ گطتردٍ ًاتْدی هْجة کَ دارد ّجْد ضْم جِاًی جٌگ هْرد در تیشگْییِایی

 کَ تگیرد ضلطَ رازیر جِاى خاى کْیالی هاًٌذ کرد خْاُذ ّضؼی ترداشت خْاُذ لذم دًیا فتخ هٌظْر تَ کَ داشت خْاُذ ّجْد

اًجاهیذ خْاُذ دًیا شِرُای از تطیاری ًاتْدی تَ اّ الذام ایي الثتَ خْرد خْاُذ شکطت خْد الذام در الثتَ ..... 

 زهیي شثیَ ضاکٌاًی ّدتی دارًذ زهیي ًظیر ُّْایی اب کَ ترداخت خْاُذ هختلف ضیارات تَ تشر ًْع هِاجرت ًْتت اًگاٍ

 از تؼضی ّّیراًی ضیارات تیي جٌگِای ّتاػث ترد خْاٌُذ تکار را فضایی ًملیَ کِْضایل ُطتٌذ کطاًی ایٌاى.داشت خْاٌُذ

کٌٌذ ترک دیگر ضیارات لصذ تَ را زهیي کَ اهذ خْاُذ تیش ّفرصتی شذ خْاٌُذ ضیارات . 

( اّل لطوت )    


